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V tomto èísle si preèítate: Zasadalo mestské zastupite¾stvo l Dovtedy sa chodí po klobásky .... a sa ucho
utrhne l Rokovali so správou ciest l Obnovíme Zámocké slávnosti l Otvorený list - výzva obèanom l
Ve¾konoèný stolnotenisový turnaj 2008...
Na dámskom veèierku zaiarili krásne manekýnky,
ktoré predviedli kolekciu veèerných toaliet a svadobných iat z ponuky
Módneho salónu Mepos.

Svadobné fotografie
www.svadobnazahrada.szm.sk

0908 245 265
02/ 6596 1370

riport

MKIC Stupava
pozýva
30.4.
18.00
TRADIÈNÉ STAVANIE MÁJA
na nádvorí Stupavskej krèmy. Asistujú stupavskí hasièi a dobrovo¾níci z publika. Na
poèúvanie a do tanca hrajú Záhoráci.
1. 5.
14:00 hod.
(NE)TRADIÈNÝ PRVÝ MÁJ
14:00-15:20
Detské divadelné predstavenie CIRKUS
OBROV - poulièná show nadrozmerných
bábok
15:20-16:00 Arion (country skupina)
16.00-18:00 Májovanka (dychová hudba)
18:00-21:00 Arion (country skupina)
8. 5.
15:00 hod.
TANEÈNÁ SHOW
MKIC Stupava v spolupráci so stupavskými
taneènými formáciami Eliah (pod vedením
Janky Vagáèovej) a Devil´s ( pod vedením
Martiny Mózovej) poriadajú taneèné
popoludnie v Sedliackom dvore v Stupave.
Okrem taneèného záitku budete ma
monos sa zapoèúva do známych i menej
známych piesní, ktoré zaznejú v akordoch
gitarového dua WHY NOT z Bratislavy.
11. 5.
16:00 hod.
DEÒ MATIEK
Májové popoludnie pri príleitosti "Dòa
matiek" v Sedliackom dvore v Stupave príde
spríjemni známy "elán je elánista" Otto
Kollmann s manelkou Sylviou, ktorí tvoria
spevácku dvojicu DUO OTTO A SYLVIA.
17. 5.
8:00 hod.
ECCE TERRA Bílovice
MKIC Stupava v spolupráci s partnerským
mestom Bílovice poriada zájazd do Bílovic
na preteky malotraktorov do vrchu ECCE
TERRA Bílovice 2008.
Autobus bude pristavený pri Kultúrnom
dome Stupava. Odchod je o 8:00 hod.
Dopravné 150,- Sk.
24. 5.
7:00 hod.
SLAVNOSTI CHØESTU Ivanèice
MKIC Stupava v spolupráci s partnerským
mestom Ivanèice poriada zájazd do Ivanèic
na tradièné Oslavy pargle - "Slavnosti
chøestu".
Autobus bude pristavený pri Kultúrnom
dome Stupava. Odchod je o 7:00 hod.
Dopravné
300,Sk/osoba.
Info:
02/65934312
Info: www.msks-stupava.sk,
info@msks-stupava.sk, 02/65934312.
Zmena programu vyhradená!

Ustanovili kompetencie
Stupava - Na zasadnutí mestského zastupite¾stva v Stupave dòa 27. marca poslanci na základe písomného návrhu primátora mesta Stupava Ing. Jána Belea ustanovili kompetencie zástupcovi primátora mesta Ing. ¼ubomírovi iakovi " ...v okruhu vetkých èinností a kompetencií prislúchajúcich primátorovi mesta v plnom rozsahu poèas práceneschopnosti primátora
mesta Ing. Jána Belea na základe § 13b, ods. 3) zákona Slovenskej národnej rady èíslo 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle neskorích predpisov." Ako sa v citáte zo Záverov
z rokovania MsZ uvádza, k tomuto rozhodnutiu prilo na základe dlhodobej práceneschopnosti primátora mesta. Pod¾a informácií z mestského úradu, primátor aj napriek hospitalizácii
komunikuje s vedúcimi zamestnancami úradu, zaujíma sa o dianie v meste a pod¾a moností
sa vyjadruje k jednotlivým problémom ivota mesta.
-pod¾a msz-

Zasadalo mestské zastupite¾stvo
Stupava - Vo tvrtok 27. marca sa konalo
riadne zasadnutie Mestského zastupite¾stva
Stupava, ktoré otvoril viceprimátor mesta Ing.
¼ubomír iak. Kontatoval, e na rokovaní sa
zúèastòuje 13 poslancov. Mestské zastupite¾stvo je uznáania schopné. Z dôvodu pracovnej neschopnosti sú ospravedlnení: Ing.
Ján Bele, primátor mesta, Mgr. Zita Kurová,
prednostka úradu. Poslanci schválili návrh
programu rokovania: Otvorenie., Vo¾ba pracovného predsedníctva, návrhovej komisie
a overovate¾ov zápisnice., Ustanovenie kompetencií zástupcovi primátora mesta, urèenie
platu zástupcovi primátora - návrh., Kontrola
uznesení., Správa z kontroly obehu dokladov
pri ukladaní sankcií a pokút ukladaných
Mestskou políciou Stupava v roku 2007 - informácia., Veci majetkové., Prestavba penziónu KAMO na ul. F. Kostku - informácia spoloènosti TRENKWALDER, a.s.., Postup mesta
pri preberaní tepelného hospodárstva do
majetku mesta - informácia., Správa o èinnosti Mestskej polície Stupava za február
2008.,Interpelácie.,Rôzne., Návrh uznesenia., Záver.
-msúStavba hotela Eminent
Uznesenie MsZ C/4 - uloilo prednostke úradu, na základe podnetu obyvate¾ov ul. Marianskej, preveri realizáciu èiernej stavby
Hotela Eminent na Hlavnej ul. Úloha bola splnená, písomný materiál obdrali vetci poslanci. Diskusia sa zaèala okolo osudu
majetku mesta, ktorý je na cudzom pozemku. Pod¾a informácií, ktoré predniesla zastupujúca prednostka MsÚ ¼ubica Havranová
investor stavby KANVOD má podpísanú dlhodobú nájomnú zmluvu na susedný pozemok na, ktorom stoja objekty mesta. Mesto
túto skutoènos nevie nijakým spôsobom
ovplyvni. Na 28. 03. 2008 bolo zvolané
stavebné konanie s úèastníkmi konania. Na
konaní sa zúèastnili aj obyvatelia Marianskej
ulice, ktorí iadali spevnenie výjazdu zo staveniska, údrbu komunikácie jej èistenie.
iadali aj výstavbu protihlukovej steny , aby
sa zabezpeèilo odhluènenie parkoviska.
Stavebným úradom bola investorovi uloená
pokuta vo výke 1 mil. Sk, èo vak nemá
vplyv na priebeh stavebného konania vrátane
vydania stavebného povolenia. Stavebný
úrad v tejto veci ïalej koná v zmysle zákona.
-msúO èinnosti mestskej polície
Správu o èinnosti mestskej polície za február
2008 na rokovaní MsZ uviedol zástupca náèelníka mestskej polície - Peter Brbúch. V dis-2-

kusii odzneli nasledovné pripomienky: Andrea Foltínová kontatovala, e boli vybraté 3
blokové pokuty. Vzh¾adom na skutoènos, e
na Námestí sv. Trojice sa parkuje neustále je
to málo. Frantiek Lachkoviè upozornil na
skutoènos, e pri základnej kole je prederavený plot. Z mestského venèoviska vo¾ne sa
pohybujúce psy môu napadnú deti na kolskom dvore. Tento stav je neustráite¾ný. Na
ul. Hviezdoslavovej sa nachádzajú vraky
osobných automobilov. MVDr. Róbert Kazarka informoval poslancov, e za úèelom koncepcie rozvoja mestskej polície bolo zvolané
rokovanie dvoch komisií mestského zastupite¾stva. Rokovania sa nezúèastnil ani náèelník ani jeho zástupca. Oznaèil to za ve¾kú
nezodpovednos zo strany vedenia mestskej
polície.
Andrea Foltínová navrhla uloi zastupujúcej
prednostke úradu vypracova návrh veobecne záväzného nariadenia o státí a parkovaní
vozidiel na území Mesta Stupava. Ján Borák
kontatoval, e zákazom státia sa nevyriei
problém neoprávneného parkovania. Treba
navrhnú kompromisné rieenie. Upozornil
na èervený BMW bez PZ, ktorý jazdí cez
mesto vysokou rýchlosou.
Zastupujúca prednostka úradu ¼ubica
Havranová pris¾úbila vykona nápravu v èinnosti mestskej polície. Zatia¾ vykonala pohovor s náèelníkom mestskej polície. Priznala,
e za mesiac pôsobenia vo funkcii nie je
schopná vykona okamitú nápravu. Uviedla
tie, e mestská polícia pôsobí v nedôstojných kancelárskych priestoroch.
Ing. Jozef Ukropec - upozornil na jazdenie
mladých ¾udí na kolieskových korèuliach,
ktorí devastujú novovybudované schody vchody do predajní na Hlavnej ulici a pomník
padlých v I. svetovej vojne na Námestí svätej
Trojice.Frantiek Lachkoviè navrhol státie na
Nám. sv. Trojice prerokova s dopravným
inpektorátom.
Zástupca náèelníka mestskej polície Peter
Brbúch kontatoval, e v peej zóne nie je
povolené parkovanie a státie, celá situácia je
nedorieená a výnimky len skomplikujú èinnos mestskej polície. Pripomienky poslancov sa budú riei pod¾a moností a kompetencií, ktoré mestská polícia má k dispozícii
pre svoju èinnos.
Interpelácie poslancov
Poslankyòa Andrea Foltínová iadala opravi
plot v M na ul. Hviezdoslavovej.
Poslanec Branislav Ondru kontatoval, e
táto problematika bola rieená v komisii
mládee, portu. iadal odpoveï, èi oprava

spravodajstvo
plota je v rozpoète. Upozornil na
psy chované na susednom dvore, ktoré ohrozujú detí M a iadal preetri tento stav. iadal
osadenie dopravnej znaèky prechod na ul. elezniènú - pozor výjazd vozidiel stavby., zabezpeèi èistotu komunikácie na
ul. elezniènej., zabezpeèi èistenie melioraèného kanála a iadal písomnú odpoveï na reakciu
Hydromeliorácií, . p. Bratislava.
Poslanec MVDr. Róbert Kazarka
iadal informáciu odkedy a dokedy trvá rozkopávkové povolenie
na prístupovej komunikácii k ul.
Jilemnického. Vyjadril nespokojnos s odpoveïou na intrepeláciu týkajúcu sa pilnikárne na Devínskej ceste. iadal upravi prístupovú komunikáciu do Klubu
seniorov Pohoda a informáciu
o súdnom spore týkajúcom sa
pozemkov pod skládkou.
Poslanec Gustáv Bele iadal informáciu preèo investor ZIPP
Bratislava dostal výnimku od
mesta, e sa nemusia napoji na
tepelné hospodárstvo mesta?
Mesto nedovolilo ostatným bytovkám sa odpoji od centrálneho vykurovania.
Poslanec Ing. Jozef Ukropec
kontatoval, e mesto Stupava
sa zmluvne zaviazalo s JCI, spol.
s r.o. pri rekontrukcii tepelného
hospodárstva, e sa nebudú jednotlivé bytové domy odpája od
centrálneho
vykurovania.
Upozornil, e na ul. J. Krá¾a
nefunguje mestský rozhlas.,
v prevádzke Pizzeria pri Klube
seniorov Pohoda, nájomca p.
Kuznecov vykonáva stavebné
práce - výstavba WC, fajèiarne.
Kedy vydalo mesto na tieto úpravy stavebné povolenie alebo iný
doklad na drobnú stavbu? iadal
zamedzi prístup cez zadnú
bránku do priestorov klubu
seniorov a uloi zastupujúcej
prednostke úradu, aby preverila
dodriavanie nájomnej zmluvy
s p. Kuznecovom.
Poslanec Frantiek Lachkoviè
upozornil, e nesvieti verejné
osvetlenie na ul. Dlhej, na nedôsledné èistenie vozovky od
skládky, nie je dôsledné a uviedol, e podal 17 interpelácií
oh¾adne opravy chodníka na Kúpe¾nej, na ul. F. Kostku, chodníka
na Dlhej ulici prièom závady neboli odstránené a mestu vznikla
koda. iadal zabezpeèi opravu
oplotenia pri základnej kole,
ved¾a venèoviska a zamedzi
vjazd automobilov na venèovisko.
Poslanec Ing. Peter Mazúr iadal
vysvetli postup preberania II.
etapy projektu centrum mesta, èi
je moné prebera jednotlivé
èasti stavby.

Poslankyòa RNDr. Darina Nemcová iadala na ul. Slovenského
povstania na autobusovej zastávke pri polyfunkènom dome
vyznaèi prechod pre chodcov
pri tomto dome smerom na autobusovú zastávku.
Písomné interpelácie podali: Andrea Foltínová, Miroslav Foltín,
Braòo Ondru.
Poslankyòa Andrea Foltínová
iadala informáciu v akom tádiu
je príprava stretnutia oh¾adom
zámockého parku so zástupcami
BSK a vedením DSS Stupava
a ako sa plní VZN 4/2007
o umiestòovaní informaèných,
reklamných a propagaèných zariadení na území mesta.
Poslanec Miroslav Foltín interpeloval otázky dotknutých obèanov: Akým spôsobom chce mesto zabezpeèi ochranu zámockého parku, kde sa stratilo es
poklopov z kanalizaèných ácht,
prièom jedna patrí mestu? Akým
spôsobom sa dá vôbec riei
ochrana bených obèanov Stupavy (aspoò poèas sviatkov),
ktorí idú na prechádzku do parku, na lavièkách stoja mladí ¾udia
a pri sebe majú ve¾kého psa
napr. pitbulla?
Poslanec Braòo Ondru píe: " 1.
Prosím o predloenie informácie
o stave prípravy vybudovania
svetelnej kriovatky Hlavná,
Zdravotnícka, kolská. Kedy sa
predpokladá jej výstavba a odovzdanie do uívania? 2. Prosím
o predloenie informácie o stave
spracovania projektovej dokumentácie pre výstavbu dia¾nièného pripojenia Stupava- sever.
Kedy bude hotová dokumentácia
odovzdaná mestu? 3. Vykonala
firma IMUNA, ktorá chcela postavi bytový dom v mestskej èasti
Mást na ulici túrova nejaké
právne kroky proti mestu, keïe
po rozhodnutí Krajského stavebného úradu nedostala územné
rozhodnutie na túto stavbu? Má
MsÚ informácie v akom stave je
táto plánovaná výstavba? 4. Prosím, aby do konca júna 2008 bola v mestskej èasti Mást umiestnená informaèná tabu¾a MsÚ. U
som o òu iadal vlani a dostal
som prís¾ub, e bude. Doteraz
vak nie je a pre obyvate¾ov
Mástu je najbliia tabu¾a pri
pote, èo je ve¾mi ïaleko najmä
pre dôchodcov.

vaný problém. Mesto na tento
rok nevyèlenilo finanèné prostriedky na nadstavbu pavilónu
M Ruová. iadal vyèleni na
takúto investiènú výstavbu, resp.
získanie dotácie z M SR. Uvedomuje si, e toto nie je ideálne
rieenie v situácii kedy Materské
koly odmietli zapísa na kolský
rok 2008/2009 52 stupavských
detí.
Poslanec Frantiek Lachkoviè
iadal poda informáciu o poète
detí zapísaných v M, ktoré nemajú bydlisko v Stupave. Kontatoval, e nadstavba a rekontrukcia jednotlivých materských kôl
nebude postaèova. Navrhol poskytnú finanènú výpomoc súkromným materským kolám na
území mesta a výstavbu nových
objektov riei spôsobom príspevku od investorov obytných
zón napríklad ZIPAVA.
Poslanec Gustáv Bele iadal
doplni do záznamu z rokovania
ul. Zadná jeho pripomienku -

pozemky odpreda priamo, nie
cez sprostredkovate¾a.
Prednostke uloili
Poslanci v uznesení uloili zastupujúcej prednostke úradu: predloi návrh veobecne záväzného nariadenia o státí a parkovaní vozidiel na území Mesta
Stupava., - bezodkladne objedna vypracovanie projektovej dokumentácie na nadstavbu pavilónu v materskej kole na Ruovej ul. v súlade s rozpoètom mesta., - zabezpeèi, aby materiály,
ktoré podliehajú schváleniu
mestského zastupite¾stva, boli
predkladané pred realizáciou
a s èasovým predstihom., predklada poslancom mestského
zastupite¾stva vopred a s èasovým predstihom návrhy dohôd
a zmlúv vo veciach, ktoré patria
do rozhodovacej právomoci
mestského zastupite¾stva.
-pod¾a msz-

U sú za dia¾nicou
Stupava - Budovanie Stupavskej cykloturistickej trasy úspene pokraèuje Pod¾a slov vedúceho odboru výstavby a iv. prostredia ¼. Illia
momentálne prebiehajú práce v lokalite za dia¾nicou smerom k bývalým kasáròam pri Morave. Po celej trase sú osadené obrubníky
a prídlaba. V súèasnosti sa osádzajú obrubníky aj z druhej strany telesa cyklotrasy. Práce pokraèujú pod¾a harmonogramu. Po osadení
obrubníkov sa urobí zásyp a zhutnenie podloia pre poloenie dvoch
vrstiev asfaltového koberca. Súbene zaènú práce na cyklochodníku
v uliciach mesta - Dlhá, Kúpe¾ná, Cementárenská a Agátová. Ukonèenie sa predpokladá v auguste ete pred termínom kolaudácie celej
stavby.
-ill-

Pri katieli finiujú
Stupava - V rámci projektu modernizácie centrálnej mestskej zóny
Stupava - sever prebiehajú zemné a stavebné práce na pravej strane
komunikácie. Doteraz bola do zeme poloená kabelá nízkeho napätia a kompletne vymenené verejné osvetlenie. V krátkej dobe bude
poloená dlaba na parkoviskách a chodníkoch. Následne zaènú
sadovnícke práce, zaloenie trávnatých plôch a výsadba kríkov a stromov. Práce na ¾avej strane - pred mestským úradom - zaènú a po
spriechodnení pravej strany komunikácie.
-ill-

V rôznom odznelo
Poslanec Braòo Ondru informoval na nedostatok kapacít
v materských kolách. Problematika bola prerokovávaná i v komisii kolskej, mládee a portu.
Táto situácia sa bude naïalej
stupòova z dôvodu demografického rozvoja mesta. Je to zá-

Ako bude vyzera?

Ing. arch. Huèko, ako èlen stavebnej komisie v spolupráci s investorom hotela
Eminent navrhol vzh¾ad fasády budovy, ktorá bude novou dominantou Hlavnej
ulice. Cie¾om spolupráce investora s mestom je nájs rieenie, ktoré bude
udáva tón aj v budúcnosti.
3

téma

Dovtedy sa chodí po klobásky .... a sa ucho utrhne
Stupava - Aj takto by sa dalo
vysvetli tvrdé opatrenie, ktoré
prijal správca trhoviska pre predaj pri príleitostných trhoch teda
poèas sobôt, jarmokov a podobne. Na základe anonymného telefonického oznámenia na Krajskú veterinárnu a potravinovú
správu sme od zaèiatku roka
"absolvovali" nieko¾ko kontrol na
dodriavanie zákazu predaja mäsa a mäsových výrobkov. Prijali
sme opatrenia, ktoré nám ukladá
zákon, aby sme sa nedopustili
takého konania, za ktoré je kontrolný orgán povinný uloi pokutu. Pokuta sa týka nie predávajúceho, ktorý má urèite viac sympatizantov na svojej strane, ale
správcovi trhoviska, ktorý takéto
nezákonné konanie toleruje. Ten
správca trhoviska má tých sympatizantov na svojej strane urèite
menej, pretoe na jeho hlavu
padajú tvrdé slová od predávajúcich a tie aj od kupujúcich.
Pokuta v tomto prípade sa pohybuje od 5000 do 500 000 Sk.
Osobne ja, ako tatutárny zástupca organizácie, ktorá trhovisko spravuje, nemienim zo svojho príjmu zaplati na pokute ani
jednu slovenskú korunu. Týmto
srdeène pozdravujem saovate¾a a dúfam, e s prijatými opatreniami je spokojný. Osobne povaujem túto situáciu za komickú,
pretoe sa aj susedné obce
predbiehajú v organizovaní domácich zabíjaèiek, informujú
o tom média, je to populárna záleitos a urèite súèas koloritu
kadej obce. Nie sú vzácnosou
ani trhoviská, na ktorých sa tento
sortiment ponúka a veselo predáva. Pochopite¾ne zákon je zákon a ja oèakávam, e platí pre

kadého, len sa úprimne èudujem, e sa tak nástojèivo
vymáha jeho uplatnenie práve
v Stupave. Nebudem vak nikomu telefonova, udáva a otravova ivot, za to, e mi ho niekto
takto komplikuje.
Pre prevádzku trhoviska platí
Veobecne záväzné nariadenie
mesta Stupava 4/2005, ktoré
vychádza z právnych predpisov
najmä zo zákona è.178/1998 Z.z.
O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluieb na
trhových miestach, zákon è.
250/2007 Z. z. O ochrane spotrebite¾a a platných ustanovení o
veobecných hygienických poiadavkách na výrobu potravín,
na manipuláciu s nimi a ich uvádzanie do obehu a niektoré osobitné hygienické poiadavky.
Opýtali sme sa...
V spleti zákonov a nariadení sa
najlepie vyznajú renomovaní
právnici. Poiadali sme odborníkov na právo o nestranný a
podrobný výklad zákonov naich
i zákonov platných v EU, ktoré sa
týkajú tejto naej "klobáskovej
aféry".
Ppzv: Doteraz upravoval predaj
mäsa na trhoviskách § 67 Potravinového kódexu (Druhá èas prvá hlava Potravinového kódexu),
ktorý stratil úèinnos dòom 15.
januára 2008, ako to teda vyzerá
v súèasnosti?
Odpoveï: Od 15. januára 2008
boli § 11 a 82 Potravinového
kódexuzruené a nahradené novým Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva

Slovenskej republiky z 12. apríla
2006 è. 28167/2007-OL, ktorým
sa vydáva hlava Potravinového
kódexu Slovenskej republiky
upravujúca
veobecné
poiadavky na kon-trukciu,
usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné poiadavky na
výrobu a predaj tradièných
potravín a na priame dodávanie
malého mnostva potravín (Oznámenie è. 4/2008 Z.z.). V úèinnosti zostávajú len § 83 a 117.
Nový výnos MP SR obsahuje nové ustanovenia o kontrukcií
stánkov a vybavení trhoviska, nie
sú tam ale u ustanovenia o jednotlivých produktoch. Èo sa týka
praxe iných miest, veobecne
záväzné nariadenia (VZN), ktorými vydali trhový poriadok (napr.
Vráble, Komárno), zákaz predaja
mäsových výrobkov vdy explicitne uvedzajú. Iba mesto Trnava
má vo svojom VZN ustanovenia
o chladiacich boxoch, pravdepodobne Trnava má krytú
trnicu, kde takéto zariadenia
môu by. Poiadavky na uzavreté stánky a chladiace boxy
pre predaj mäsa a mäsových
výrobkov stále platia - veterinári
to po zruení § 67 Potravinového
kódexu odvodzujú z nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady
è. 852/2004 a zákona o potravinách. To, èi niekto môe predáva na trhu mäsové výrobky,
naïalej závisí od toho, èi tá osoba má nejakú stálu prevádzkareò. Ak má takúto prevádzkareò
a bola schválená pod¾a predpisov EÚ, je to v poriadku. V prípade, e má malú prevádzkareò
a nebola schválená pod¾a predpisov EÚ, existuje na òu ete

Neviem, èi si pamätáte, ako vyzerala autobusová zastávka pred dvoma rokmi.
Novú a peknú sme postavili z prostriedkov náho zdruenia a s podporou EÚ.Zdá
sa, e v Stupave sa neoplatí urobi nieèo pekné a verejne prospené. Zdá sa,
e tu nevyèíòajú grázli, ale démoni. Nepolapite¾ní a nepotrestaní. Máme sa na èo
tei, ak sa dokonèia projekty v centre mesta!
Pavel Slezák Peter Rác, OZ Pre Záhorie.
Foto: L. Pukárová
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výnimka do polroka 2009, take
by ete mohol predáva aj na
trhu. Ten, kto na trhu predáva
mäsové výrobky, to ale v kadom
prípade pod¾a nich musí sám
oznámi veterinárom. Ak je to len
malý súkromník, ktorý doma
zabije prasa a z mäsa vyrobí
výrobky a chce ich preda na
trhu, tak tento ich vôbec nesmie
na trhu predáva.
Èo môem urobi ?
Zákony sú na to, aby sa repektovali. Zákony vak ukladajú
podmienky, za akých sa nedopustíme ich poruenia. U v novembri roku 2007 sme s rakúskym
partnerom
debatovali
o monosti dokonèenia trhoviska
- Sedliackeho dvora tak, aby tu
vznikla polyfunkèná hala s monosou vyuitia aj ako trnice.
Budem sa snai vyui vetky
monosti financovania z EU, aby
sa projekt realizoval a vytvorili
sme tak podmienky aj pre predaj
tradièných mäsových výrobkov a
to poèas celého roka.
Som presvedèený, e tradièné
výrobky patria do trnice, majú
svoje miesto v slovenskej gastronómii a nemali by sa sta predmetom diskriminácie. Napriek
tvrdosti zákonov, ktoré dnes platia budem h¾ada rieenie
k spokojnosti návtevníkov trhoviska.
Neviem poveda konkrétny termín, vetko bude zálea od
okolností,
ktoré
nemôem
ovplyvni.
Pavel Slezák,
riadite¾ MKIC Stupava

téma

Rokovali so správou ciest
Stupava - Dòa 1. apríla sa konalo rokovanie zástupcov Slovenskej správy ciest, investièná výstavba Bratislava a zástupcov Mesta Stupava. Rokovanie otvorila
zastupujúca prednostka úradu p.
¼ubica Havranová. Rokovanie sa
uskutoènilo na základe poiadavky poslancov, ktorí dlhodobo
interpelovali alebo pripomienkovali dopravnú situáciu v meste aj
z h¾adiska stavu komunikácií,
ktoré sú v správe SSC. Z poslancov sa na rokovaní zúèastnili Braòo Ondru a PaedDr. Milan
Gramblièka. Témy rokovania
a poiadavky zo strany mesta
predloil p. Illi - vedúci oddelenia
výstavby a ivotného prostredia.
o predloenie tém na spoloèné
rokovanie.
1) Prekládka cesty I/2 mimo
centra mesta
Mesto Stupava navrhuje v zmysle platného územného plánu
mesta vybudova navrhnutú obchvatovú komunikáciu, ktorá by
slúila ako cesta I/2 a centrum
Stupavy by týmto bol odbremenený od ve¾kého dopravného
zaaenia. Jedná sa hlavne o nákladnú dopravu firmou ALAS a
ASA.
Stanovisko SSC
V súèasnosti nevidia monos financovania tejto obchvatovej komunikácie z dvoch dôvodov.
Uvedenú investiènú akciu nemajú v pláne ani na vypracovanie
projektovej dokumentácie a samotná realizácia by bola pripravená o 7 - 8 rokov. Vzh¾adom na
to, e sa pripravuje výstavba
dia¾niènej kriovatky Stupava juh a Mesto Stupava pokraèuje
v príprave dia¾nièného zjazdu
Stupava - sever, nepredpokladá
schválenie budovania súbenej
cesty prvej triedy, nako¾ko predmetné dia¾nièné kriovatky zabezpeèia pre Stupavu funkciu
plánovaného obchvatu cesty I/2
v zmysle územného plánu Mesta
Stupava.
2) Vodorovné dopravné
znaèenie
Mesto Stupava navrhuje obnovenie vodorovného dopravného
znaèenia technológiou plastového nanáania, hlavne prechodov pre chodcov, ktoré by malo
by v Stupave hustejie ako je
teraz. Chýbajúce prechody pre
chodcov vodorovne znaèené doplni aj dopravnými znaèkami.
Stanovisko SSC. V rámci benej
údrby kadoroène 1x realizujú
obnovu vodorovného znaèenia
a doplnenie chýbajúcich doprav-

ných znaèiek. V súèasnosti sa
vykonáva výber dodávate¾a a samotná realizácia obnovy vodorovného znaèenia sa plánuje na
druhý polrok 2008.
3) Oprava výtlkov
Mesto upozoròuje na ve¾ké a nebezpeèné výtlky hlavne v okolí
kanalizaèných poklopov. Tieto
navrhuje v èo najkratom èase
odstráni.
Stanovisko SSC
Oprava výtlkov sa zabezpeèila
formou reklamácie (výtlky pri kanalizaèných poklopoch, ktoré
boli realizované v závere roka
2007) a ostatné pri pravidelnej
údrbe komunikácie.
4) Kriovatka Hlavná - kolská
- Zdravotnícka
Na spoloènom rokovaní 14. 03.
2007 sme na základe odporuèenia pracovníkov SSC rozhodli túto kriovatku riei formou svetelnej signalizácie. Za toto roèné
obdobie na túto tému prebehli
spoloèné rokovania, ktorých výsledkom bola spracovaná a odsúhlasená túdia posúdenia irích dopravných vzahov a dopravnej obsluhy územia. Na základe týchto poznatkov mesto
objednalo spracovanie jednostupòovej projektovej dokumentácie s termínom odovzdania 04/
2008. Mesto má na realizáciu
tohto projektu zabezpeèeného
dodávate¾a s finanèným krytím
tejto realizácie. Vzh¾adom na túto
skutoènos mesto predpokladá,
e samotná realizácia bude
ukonèená cca 09/2008.Na toto
obdobie poaduje od SSC ukonèi rekontrukciu asfaltového koberca v èasti plánovanej kruhovej kriovatky (cca 150 m dåky), ktorá bola v èase jej rekontrukcie vynechaná.
Stanovisko SSC
Po realizácii projektu svetelnej
kriovatky ulíc Hlavná - kolská Zdravotnícka poèítame s tým, e
pri obnove povrchu vozovky v roku 2006 bol tento úsek vynechaný a je v pláne tento úsek odfrézova a znova poloi nový asfaltový koberec. Pre tento rok na
obnovu povrchu komunikácie I/2
v katastri Stupava máme vyèlenené
finanèné
prostriedky
v èiastke 3,0 mil. Sk, èo predstavuje asi 1,5 km opráv povrchu
vozovky. Výber èasti opravovanej
vozovky bude realizovaný aj za
úèasti zástupcu Mesta Stupava.

ní zástupcovia SSC namiesto
ve¾koryso rieených kruhových
objazdov na vstupoch do mesta,
navrhli jednoduchie rieenie pomocou technických zábran, ale
do dneného dòa neboli realizované.
Stanovisko SSC
Môeme realizova len taký objem prác, na ktoré majú finanèné
prostriedky, a tých je stále menej
aj vplyvom dobudovania dia¾niènej siete formou VPP projektov.
Odhliadnuc od týchto skutoèností pripravujeme v tomto roku
projekt na zabezpeèenie bezpeènosti na ceste I/2 prechádzajúcej centrom Mesta Stupava.
Projekt by mal vyriei umiestnenie pouitia technických zábran
na spomalenie rýchlosti pri vjazdoch do mesta a na tento úèel by
taktie slúili osadené meraèe
rýchlosti na obidvoch vstupoch
do mesta. Projekt by taktie dorieil poiadavky mesta (v rámci
finanèných moností) oh¾adne
doplnenie prechodov pre chodcov v èasti Mást a na vodorovné

5) Technické zábrany na spomalenie rýchlosti jazdy
V zmysle minuloroèných rokova-5-

znaèenie poui formu striekania
plastickou hmotou ako i pouitia
odrazových skob a ïalích dostupných technologických zariadení. Realizácia tohto projektu by
bola naplávaná na rok 2009.
Nako¾ko termín odovzdania zadania pre projektanta je krátky,
vyzývame Mesto Stupava na
predloenie svojich poiadaviek
na rieenie bezpeènosti do pripravovaného projektu do termínu
16. 04. 2008. Spracovaný projekt
o priebehu prác bude aj za úèasti
zástupcov Mesta Stupava konzultovaný a doplòovaný.
6) Èistenie komunikácie
cesty I/2
Mesto poaduje od SSC spracovaný harmonogram èistenia komunikácie I/2 v celom katastri.
Stanovisko SSC
Èistenie komunikácií veobecne
vykonávame 1x roène a to vdy
po zimných mesiacoch - na èastejie èistenie komunikácií nemáme finanèné zdroje.
-msú-

Deò Zeme
V nede¾u 20.4.2008 Sedliacky dvor pri DK Stupava
Organizátori: Mestské kultúrne a informaèné centrum Stupava
a ENVIROSVET
Program:
14:00 Zaèiatok programu - vystúpenie hudobnej skupiny
15.00 Sokoliarske vystúpenie
16.00 Vyhodnotenie výtvarnej súae na tému: "Ako sa budí príroda" a ocenenie najlepích maliarov vo výstavnej sieni Kultúrneho
domu
16.30 Draba sponzorských darov v prospech zdruenia Envirosvet
17.00 Vystúpenie taneèného súboru Devil´s
Envirosvet pripravuje:
1. Informaèný stánok o èinnosti obèianskeho zdruenia ENVIROSVET.
2. Premietanie filmov Pavla Barabáa v Kultúrnom dome (vchod od
Sedliackeho dvora). Výstava fotografií z èinnosti Envirosveta (práca
s demi stupavskej koly, ako vznikalo ekocentrum) - výstavná sála
KD.
3. Stanovisko PAPIER: ruèná výroba papiera zo starých novín
(minirecyklácia).
4. PET f¾ae: výroba presýpacích hodín z pouitých PETflia.
5. Stanovisko VODA: a) na modeli krajiny si vysvetlíme, èo je regulovaný a meandrujúci tok a kde teèie rýchlejie voda.
b) chemická analýza vody - urèovanie pH vody z potoka
v Stupave ale aj zo stupavských domácností.
6. Nama¾ujme si svoju zemegu¾u: kadý úèastník bude môc na
ve¾kú zemegu¾u prima¾ova to, èo by na Zemi chcel ma.
7. Èo sa mi páèi / nepáèi v Stupave: Na ve¾ký papier budú môc
úèastníci Dòa Zeme napísa, èo sa im v Stupave páèi a èo by
chceli zmeni (prípadne ako by navrhli spôsob rieenia problému,
ktorý napísali).
8. Ekohry: hry pre najmeních (skladanie puzzle, hádzanie loptièiek
s nápisom odpadov do správneho kontajnera a pod.)
9. Ma¾ovanie na tvár s ekofarbami
10. Stanovisko: Nájdi si svoju skamenelinu
11. Stanovisko : Oddelenie ivotného prostredia pri MsÚ Stupava.
Vetko o triedení odpadov pre dospelých, vo¾ná diskusia o problematike triedenia a likvidácie odpadov na území mesta Stupava.
Pre prvých 100 úèastníkov máme pripravený darèek - plátená
nákupná eko-taka a pre deti sladké prekvapenie.

spravodajstvo

Ve¾ká noc je za nami
Stupava V sobotu 15. marca 2008, víkend pred najdôleitejím kresanským sviatkom, Ve¾kou nocou, usporiadalo Mestské kultúrne a informaèné centrum v Stupave Ve¾konoèný jarmok v areáli Sedliackeho
dvora a "Na barónovom". Jarmok sprevádzala aj menia Ve¾konoèná
výstava kraslíc vo Výstavnej sieni Kultúrneho domu v Stupave. Svoje
výtvory s ve¾konoènou tematikou prezentovali stupavské materské
koly (Ruová, Janka Krá¾a, Marcheggská) a Základná kola Stupava.
Za príspevky a záujem zo strany pani uèiteliek ïakujeme. Výstavku
dopåòali aj vkusné ozdoby z drôtiku na vajíèkach, aj samostatne, od
p. Gabriely Vilemovej a p. Slávky Nemèekovej zo Stupavy. Pani
Hojstrièová zo Zohoru poslala na výstavu vkusne dekorované husacie
vajcia. Svoju zruènos nám predviedli aj p. Vyvaderová z Plaveckého
tvrtka, ktorá poèas sobotnej výstavy plietla z pedigu (koikársky
materiál vyrábaný z ra-tanových výhonkov) a p. Zámcová zo Senice,
ktorá vajíèka dekorovala voskom.

umeleckej koly v Stupave. Uèite¾ov privítal viceprimátor mesta Ing.
¼ubomír iak a riadite¾ Mestského kultúrneho a informaèného centra
p. Pavel Slezák.
Páni uèitelia a pani uèite¾ky sa mohli teda stretnú a porozpráva aj
v iných priestoroch, okrem kolských. Vládla príjemná a uvo¾nená atmosféra. Za kadodennú námahu pri výchove a vzdelávaní naich ratolestí si ju veru aj zaslúia.
-sch-

Alternatívne zdroje energie
- úspora energie aj peòazí
Úvod:
Mnohí z nás rozmý¾ajú, ako uetri svoju peòaenku a ivotné
prostredie, pretoe cena za energiu stále rastie a prírodné zdroje sú
vyèerpate¾né. Niektorí rekontruujú alebo práve stavajú nový dom a
navtevujú rôzne èiastkové akcie a ve¾trhy, kde je moné si zakúpi
alebo sa bliie oboznámi s vymoenosami, ktoré nám súèasná
doba ponúka. Máte vak ucelenú predstavu o vetkých monostiach v tejto oblasti? Viete, akým spôsobom je moné vyui napríklad
slneènú a veternú energiu alebo energiu z biomasy? Ko¾ko by to
stálo a aká je návratnos investície? Sú nejaké monosti podpory pri
vyuívaní obnovite¾ných zdrojov energie (ïalej len "OZE")? Chcete
sa dozvedie viac?
Obèianske zdruenie SAB pre Vás pripravilo v rámci svojho projektu prednákový kurz vo Vaom regióne, kde sa môete dozvedie
viac o OZE, a to úplne zadarmo!
Výhodou je tie, e absolventi kurzu môu poèas trvania projektu, t.j.
do konca augusta 2008, zadarmo konzultova svoje otázky s prednáajúcimi.

Deti z materských kôl sa prili na svoje vystavené diela pozrie
v sprievode rodièov. O 10:00 hod. bolo pre deti pripravené detské divadelné predstavenie pod názvom "Hry Jari", ktoré sa uskutoènilo vo
ve¾kej sále Kultúrneho domu, v podaní manelov Strinkovcov. Vyvrcholením predstavenia bolo utopenie Moreny, na ktorom sa deti aktívne podie¾ali.
Po divadelnom predstavení èakala na deti Ivetka Vachálková, vedúca
zdruenia POHODKA s tvorivými dielòami. Deti (a aj dospelí) dekorovali farbami predmety z hliny. Fantázii sa medze nekládli, vetko
bolo dovolené a preto aj mnohé z ma¾ovaných predmetov zdobili
nae byty poèas ve¾konoèných sviatkov.
-sch-

Otvorili výstavu
Stupava - V piatok, 28. marca 2008 sa vo Výstavnej sieni Kultúrneho
domu o 18:00 hod. uskutoènila vernisá výstavy "INÝ POH¼AD"
maliarky Zuzany Menczerovej-Benkovej a rezbára a maliara Miroslava
Kindera, za úèasti viceprimátora Stupavy Ing. ¼ubomíra iaka. Riadite¾ Mestského Kultúrneho a informaèného centra p. Pavel Slezák výstavu slávnostne otvoril.
Dielo maliarky Zuzany Benkovej bolo zastúpené zväèa kombinovanou technikou. Rezbár Miroslav Kinder sa prezentoval okrem
drevených sôch a reliéfov aj unikátnymi pastelmi.
Názov výstavy "Iný poh¾ad" bol vybraný zámerne. Umelci si dali za
úlohu zobrazi rovnaký námet, ale rôznym spôsobom, inou výtvarnou
technikou. "Iný poh¾ad" maliarky Benkovej reprezentovalo plátno
zobrazujúce oèné partie tváre. Kinder mal na zobrazenie iný poh¾ad
a námet vyrezal ako reliéf do dreva, ktoré patriène okoloroval.
Vernisá bola ve¾mi príjemným spestrením piatkového veèera. -sch-

Stretnutie s uèite¾mi
Stupava - Pri príleitosti Dòa uèite¾ov, 28. marca, sa vo Ve¾kej sále Kultúrneho domu stretli uèite¾ské zbory, za úèelom príjemného podveèerného posedenia. Zúèastnili sa uèitelia zo vetkých stupavských
materských kôl (Janka Krá¾a, Ruová, Marcheggská, Hviezdoslavova), zo Základnej koly, peciálnej základnej koly a Základnej
-6-

Dátum a miesto konania:
Piatok 30. mája (zaèiatok popoludní) - sobota 31. mája 2008
v Mestskom kultúrnom a informaènom centre Stupava.
PRIHLÁSTE SA ÈO NAJSKÔR! Najneskôr vak do 16.05.2008 na
niie uvedenú adresu.
Viac informácií o kurze:
Podrobný program bude zverejnený v budúcom èísle Podpajtúnskych zvestí, ako aj na http://www.sab.sk. Ako pokraèovanie kurzu
bude zorganizovaná aj exkurzia na miesta, kde OZE v praxi u fungujú.
Kontakt:
Obèianske zdruenie SAB, Hranièná 18, 821 05 Bratislava
Tel./Fax: 02/32 66 02 16
E-mail: matejkova.l@sab.sk
http://www.sab.sk
Mgr. Adriána Kuíková

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLOV
Záruèné opravy, sezónne údrby a uvedenia do prevádzok

Richard Baleja, Mlynská 1001/5
900 31 Stupava, tel.: 0908 730 403, 02/ 6593 6646
Znaèiek:
PROTHERM
JUNKERS
VAILLANT
LEBLANC
BUDERUS
GEMINOX
DESTILA
QUADRIGA
JOHN WOOD

rôzne

Obnovíme Zámocké
slávnosti

Program na mesiac 2008 MC Fifidlo

Stupava - Pokraèujúca rekontrukcia stupavského katie¾a vhodne
zapadá do "obnovite¾ského" úsilia mesta Stupava. Revitalizácia centrálnej zóny a jej pokraèovanie smerom k mestskému úradu po
kriovatku Hlavná - Nová budú ukonèené do septembra t.r. a tak
mesto nadobudne úplne nový vzh¾ad. Rekontrukcia fasády katie¾a
je ukonèená od Zámockého parku a u dnes dotvára celkom malebné prostredie tejto kultúrnej a prírodnej pamiatky a skvostu, ktorý
v Stupave ete máme. Vyui tento priestor ako turisticky príalivé
miesto je hlavným cie¾om obnovenej tradície Zámockých slávností.
Tie sa naposledy konali pred desiatkou rokov a zostali po nich len
zdemolované rozvodné skrine na elektriku (pri jazierku). Zmenami
preiel aj park. Napriek kritizovanej starostlivosti o zeleò a èistotu
v parku vyzerá ete ako tak. Nie je vak zabezpeèený pred vandalmi
a podobnými ivlami, ktoré vyèíòajú èi je deò alebo noc. Park jednoducho patrí im, je to ich zóna - slobodné územie. Sanosti na bezpeènos a ochranu parku zo strany vedenia Domova dôchodcov a sociálnych sluieb podporili aj samotní obyvatelia domova. Poslednou
bodkou je vak víchrica Emma, ktorá vyvrátila nieko¾ko mohutných
smrekov a ich kmene znièili oplotenie. Nu máme èo robi, aby sme
dali park do poriadku, keï tam chceme robi slávnosti! Organizátorom podujatia je Mestské kultúrne a informaèné centrum Stupava
v úzkej spolupráci so skupinou historického ermu URSUS. Podujatie
zaèína v piatok 27. júna slávnostným predstavením historických skupín na námestí pred farským kostolom, sprievod potom prejde do
parku, kde budú dve pódiá a tábory zamerané na urèité historické
obdobie. Program pokraèuje v sobotu a konèí v nede¾u. Na námestí
by sme radi zorganizovali aj remeselnícky jarmok, ale výhradne len
remeselnícky, aby sme zachovali charakter tohto miesta. Radi by sme
oivili aj jazierko a ostrovèek, ale vetko nemôeme prezradi. Poiadali sme o pomoc a spoluprácu aj OZ Abbellimento a tak sprievodným podujatím bude aj výstava fotografií dokumentujúca ivot posledných majite¾ov katie¾a - rodu Károlyiovcov. Pri tejto príleitosti
bude vydaný bulletin z histórie stupavského katie¾a. Nako¾ko budova katie¾a aj park patria Bratislavskému samosprávnemu kraju, poiadali sme o dotáciu na toto podujatie. Rozhodnutie o jej výke nás
ve¾mi nepoteilo, dali ko¾ko asi mohli. Vzh¾adom na rozsah podujatia
a s tým spojené náklady sme nútení vybera vstupné. Veríme, e
s podporou partnerov a mesta sa nám podarí zorganizova zaujímavé
a príalivé podujatie, ktoré obohatí kultúrny a spoloèenský ivot
náho mesta poèas nadchádzajúceho leta.
Pavel Slezák, riadite¾ MKIC Stupava

- Kadý pondelok o 11,00 hod. - Buï fit s fifidlom cvièenie na fit loptách s demi,
je potrebné sa nahlási
- Kadý pondelok o 18,30 hod. - Joga
- Kadý utorok o 18,30 hod. - Cvièenie pre maminky,
vhodné aj pre tehu¾ky
- Kadý tvrtok o 16,00 hod. - ¼udové tance
pre kôlkárov
5. 5 o 16,00 hod. - Práca s hlinou v ker. dielni
Pohodka - tvorivé dielne urèené pre rodièov s demi,
je potrebné sa vopred nahlási, poèty sú ve¾mi
obmedzené
12. 5. o 16,00 hod. - Podporná skupina dojèiacich
matiek, stretnutie dojèiacich matiek aj èakateliek
17. 4. o 16,00 hod. - Sobotné popoludnie - aláty
23. 5. o 10,00 hod. - Burza det. vecí, mamièky
ktoré majú záujem o predaj vecí, nech sa prihlásia
na t.è. 0903 677372, alebo 0905 152 722
26. 4 o 16,00 hod. - perky z fimo hmoty - tvorivé
dielne pre rodièov s demi
Mamièky, ktoré majú záujem o cvièenie na fit loptách
spolu so svojimi demi,
sa môu prihlási aj v priebehu mesiaca.
Kontakt: MC Fifidlo MKIC Stupava - boèný vchod,
0905 152 722, 0903 677 372,
www.fifidlo.sk, mcfifidlo@zoznam.sk
Fvýkup a predaj
Fmotorových vozidiel
Fpredaj náhradných dielov,
Folejov, mazív, autokozmetiky
FOdahová sluba NON STOP (0903 462 782)
likvidácia vozidiel NON STOP

Fkontajnerová preprava do 3,5t
Fprenájom kontajnerov
(0903 462 782, lubos@grauto.sk)

Problém materských kôl

V mesiaci marec prebiehal zápis detí do materských kôl. V Stupave je kapacita
M úplne vyèerpaná, napriek tomu, nemohlo by umiestnených cca 50 detí.
Riadite¾ky M na túto alarmujúcu situáciu upozoròovali u predchádzajúce roky,
avak niè sa nedialo. A na kontatovanie, e detí v Stupave z roka na rok pribúda. Preèo to tak je?
S rozsiahlou výstavbou v Stupave je rozsiahly aj prílev mladých ¾udí do náho mesta. A to prevane mladých ¾udí s malými demi. Nie kadý z nich si môe dovoli
opatrovate¾ku èi súkromné zariadenie, preto sa snaia svoje deti umiestni do tátnej materskej koly.
Kadá riadite¾ka má bohaté skúsenosti s rodièmi, ktorí ako na hotové prídu prihlási diea do M a dozvedajú sa informáciu, e umiestni diea v M v Stupave je
nemoné, pretoe nie sú vo¾né miesta. Tak vzniká situácia, e rodièia sú zaradení
do poradovníka a na miesto v kôlke èakajú rok i viac. Zdesenie, ktoré u rodièov
zavládne pri tejto informácii nie je príjemné ani jednej z riaditeliek. Veï títo mladí
¾udia sú v produktívnom veku, mnohí zaaení úvermi, potrebujú pracova a o svoje deti ma plnohodnotne postarané.
A èo na to kompetentní? Ako sa mohlo zabudnú na kapacitu materských kôl pri
schva¾ovaní územného plánu? Preèo sa tento problém neriei v spolupráci s investormi, ktorí prichádzajú do náho mesta?
Prílev mladých rodín do Stupavy je evidentný, no evidentná je aj neschopnos
mesta vytvori priaznivé podmienky pre tieto rodiny. A to sú terají i budúci volièi
mestského zastupite¾stva. Preto apelujeme na pánov poslancov, aby sa koneène
zaèali seriózne zaobera aj týmto problémom. Veï nestaèí vyèleni peniaze na projektovú dokumentáciu jednej M a pritom nema financie na realizáciu tejto stavby.
Riadite¾ky M
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Hlavná ulica 9/21
900 31 Stupava
Tel./fax: 02/ 6593 5555
mobil: 0903/ 462 782
e-mail: grauto@grauto.sk

Fpredaj pneumatík a PNEUSERVIS
Fpoièovòa prívesných vozíkov
Fpieskovanie okien CAR CODE
Fpredaj LPG na ÈS
Fvýmena PB f¾ia

Uzatváranie povinného zmluvného poistenia
a havarijného poistenia, ako i majetku
v poisovni OTP GARANCIA

TICKETPORTAL V TINI CLUBE

e s p r e s s o

TINI CLUB
EJKROVANÉ
¼ADOVÉ ÈAJE
18 PRÍCHUTÍ

Vás pozýva
pondelok - sobota: 18:00 - 24:00
nede¾a: 17:00 - 24:00
Stupava 900 31
Agátová 16
Kultúrny dom
tel: 02/6593 5833

NOVÉ PREDAJNÉ MIESTO OD 18-24 HOD.

inzercia
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rôzne

Mako

Meggie

Tobiasko

Materské centrum FIFIDLO vyhlásilo fotosúa o najkrajiu ve¾konoènú fotografiu. Toto sú tri najkrajie.

Dámsky veèierok

Okolo stodvadsa dám prilo na veèierok, ktorý sa konal 5. apríla v Kultúrnom dome. Podujatie pripravilo MKIC Stupava v spolupráci s hoskami veèera - pani Gabrielou Vilemovou (perkárka), Ing. O¾gou Florekovou - DIO VITA(potravinové poradenstvo), Miriam Piaèkovou - Módny salón Mepos (módna prehliadka) Janette
Vlèeková - Realax centrum STARS (jarné trendy líèenia). Prekvapením veèera
nebola len populárna cvièite¾ka Edita Sipeky, ale aj taneèno-pohybová úderka èleniek speváckeho zboru Nevädza. Práve ony navodili tú správnu atmosféru zdravej
recesie a humoru.
-ps-, foto: ¼. Pukárová,L.Mózová

ZDRAVÁ VÝIVA ALEXIA

Zdravotnícka 60, Stupava
Tel.: 0915 147 577

- otvorené denne od 9,00 - 18,00 hod.
- zdravá výiva, potravinové doplnky,
kozie výrobky, výrobky pre celiatikov,
diabetikov a iné potravinové diéty,
èaje nápoje, detská výiva.
-9-

Záhorská Bystrica

Chcete si zarobi a pritom ma pocit,
e Vaa práca je naozaj uitoèná?

Veobecne záväzné nariadenie mestskej èasti Bratislava Záhorská Bystrica o dodriavaní èistoty a poriadku na území
mestskej èasti Bratislava - Záhorská Bystrica

Cie¾om prijatého veobecnozáväzného nariadenia mestskej èasti je vymedzenie
pravidiel prístupu obyvate¾ov k vyuívaniu verejných priestranstiev, ciest a komunikácii i zloitej problematiky statickej dopravy v mestskej èasti a v neposlednom
rade aj zásady susedského spolunaívania obyvate¾ov mestskej èasti. Z celej plejády ustanovení vyberáme z dokumentu výpoèet zakázov pri uívaní verejných
a verejne prístupných priestranstiev. S celým znením veobecno-záväzného nariadenia sa môete oboznámi na internetovej stránke mestskej èasti www.zahorskabystrica.sk

Staòte sa osobným asistentom!
Kto sa môe sta osobným asistentom? Kadý, kto má 18 rokov a
spôsobilos na právne úkony a chce poskytnú svoj èas a schopnosti na pomoc osobe s akým zdravotným postihnutím.
Èo je to osobná asistencia? Forma pomoci, ktorú hradí tát a pri
ktorej asistent pomáha obèanovi s akým zdravotným postihnutím
pri rôznych kadodenných úkonoch ako vstávanie, varenie, nakupovanie, sprevádzanie do koly èi práce, za kamarátmi ...
Osobný asistent dostáva odmenu 55 Sk za 1 hodinu.
Ak máte vo¾ný èas ráno, poobede èi veèer, prípadne niektorý deò cez
víkend, kedy by ste mohli niekomu pomôc, ozvite sa nám telefonicky
alebo mailom, poskytneme Vám viac informácii:
Agentúra osobnej asistencie, Banelova 4, Bratislava - Trnávka
Tel: 02/4341 0747, 0911 268 688, 0907 262 293
E-mail: omd@omdvsr.sk
Agentúru OsA vedie Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, viac
na www.omdvsr.sk

Na verejných a verejne prístupných priestranstvách zakázané
a. odklada a odhadzova rôzne predmety / papier, obaly, f¾ae, plechovky, ohorky
z cigariet, zvyky jedál a ovocia, popol a iné nepotrebné veci /
b. vysypáva smeti a prepravovaný materiál
c. skladova smeti a odpadky
d. vylieva splakové vody, oleje, chemikálie a iné tekutiny
e. vyhadzova odpadky z okien a balkónov
f. vyklepáva, alebo prái atstvo, koberce, deky a iné predmety okrem miest
k tomu urèených
g. akoko¾vek znehodnocova, alebo nièi objekty a zariadenia na nich umiestnené
h. umiestòova reklamy, plagáty, inzeráty na iných miestach ako k tomu urèených
i. umiestòova a skladova stavebný materiál, provizórne objekty, sklady, mobilné
bunky, stánky a pod. bez povolenia, alebo nad rámec povolenia
j. zmeta smeti do ulièných vpustí kanalizácie a trativodov, vylieva zneèistené
alebo zapáchajúce vody
k. necha domáce zvieratá a hydinu vo¾ne pobehova a zneèisova plochy zvieracími exkrementami, venèi a vodi psov mimo k tomu vyhradených plôch
l. zaklada oheò, okrem akcií, ktoré sú povolené mestom a hasièským zborom,
vypa¾ova trávu, spa¾ova lístie, trávu a rôzny odpad
m. vybera piesok z pieskovísk, urèených pre deti
n. nièi, pokodzova alebo neoprávnene odstraòova verejné vyhláky a oznamy
mestskej èasti, alebo iné verejnoprospené vyhláky, napr. cestovné poriadky,
plagáty a pod.
o. pokodzova, alebo neoprávnene zasahova do verejného osvetlenia, rozvodov
miestneho rozhlasu, vianoènej výzdoby a pod.
p. zneèisova akéko¾vek plochy nevhodnými nápismi, kresbami, grafitmi, povýbuchovými splodinami petárd, výbuných gulièiek, rôznymi zvykami a pod.
q. pokodzova a prenáa parkové lavièky, zariadenia detských ihrísk, propagaèné skrine, plagátové tabule, umelecké diela, kultúrne pamiatky, kvetináèe,
popolnice, odpadové koe, stojany na bicykle, dopravné, smerové a orientaèné
znaèky a tabule, zástavky a èakárne MHD, informaèný systém mestskej èasti a pod.
r. vypúa zo úmp a septikov odpadové vody do verejnej kanalizácie a trativodov
s. prespávanie obèanov na lavièkách, na zástavkách MHD. Prespávanie je tie
zakázané vo vchodoch, pivniciach a chodbách budov
t. konzumova alkoholické nápoje, okrem miest k tomu urèených /vonkajie
terasy, trhy, jarmoky a pod./ zdriava sa na nich v zjavne podnapilom stave,
inhalova prchavé omamné látky a konzumova alebo inak si aplikova drogy /ïalej
len poívanie drog/
u. na detských ihriskách svojim správaním ohrozova bezpeènos detí, nevhodným správaním ohrozova ich výchovu, fajèi, konzumova alkoholické nápoje,
poíva akéko¾vek drogy, vodi zvieratá a vstupova s vozidlami
v. vybera odpad zo zberných nádob a zneèisova tým okolie zberných miest.
w. v bytových domoch na Námestí Rodiny sa neodporúèa vea a sui bielizeò a
prádlo na balkónoch a okenných veiakoch

Plán podujatí

organizovaných komisiou kultúry
v mesiacoch apríl a december 2008

Poslanci na zasadnutí 25. marca schválili plán èinnosti Komisie
kultúry na rok 2008. Ten prináa viacero inovácii v skladbe podujatí
i v ich dramaturgii. Snahou komisie je zatraktívni ponúkané akcie aj
pre mladú generáciu a nových obyvate¾ov naej mestskej èasti. Nové
monosti pri rozvoji kultúrnych aktivít ponúka aj v minulom roku
otvorený ¼udový dom, kam sa presunú podujatia spojené s prezentáciou tradícii Záhorskej Bystrice i viaceré sprievodné podujatia
vrámci ve¾kých celoobecných podujatí. Zásadnou zmenou s ktorou
plán prichádza je termín konania folklórneho festivalu "S Bystrièanma
pri muzice". Organizátori sa odhodlali oddeli oslavu malých hodov na
sv. Petra a Pavla a festivalu, ktorý bude ma v tomto roku medzinárodný charakter, keïe na òom privítame hudobných hostí
z Chorvátska a Èeskej republiky. Tradièný jesenný jarmok sa stane
sprievodným podujatím festivalu, ktorý sa bude odohráva v prvý septembrový víkend. Viaceré nové podujatia èakajú obyvate¾ov v adventnom i vianoènom èase.

30. apríla
11. mája
7. júna
27. - 29. júna
19. júla
9. augusta
31. augusta
5. - 7. september
4. október
25. október
16. november
30. november
20. december

Stavanie máje
Deò matiek
Bystrický blák
Bystrické hody
Koncert rockovej skupiny
Súsedé súsedom
Posedenie pri hudbe
"S Bystrièanma pri muzice"
- medzinár. festival
Koncert folkovej skupiny
Slávnos sv. Huberta
Divadelné predstavenie
Privítanie adventu
"Vánoce pod krispánkem"

Na cintorínoch je zakázané
a. jazdi na bicykloch, korèuliach, skateboardoch, kolobekách
b. vodi psov a iné zvieratá
c. zdriava sa na nich mimo otváracích hodín
d. vstupova s motorových vozidlom, okrem dopravnej obsluhy
V objektoch úradov, kôl , sociálnych, kultúrnych a zdravotníckych zariadení je
zakázané vstupova a jazdi na kolieskových korèuliach a skateboardoch. Tento
zákaz platí aj na verejných priestranstvách, kde je oznaèením zakázané ich
pouívanie.
Za zneèistenie alebo pokodenie verejných, alebo verejne prístupných priestranstiev zodpovedajú fyzické alebo právnické osoby, ktoré zneèistenie alebo
pokodenie spôsobili. Tieto sú povinné spôsobené zneèistenie, prípadne pokodenia odstráni, alebo zabezpeèi ich odstránenie. Nesú právnu zodpovednos za
následky vzniknuté z dôvodov zneèistenia a pokodenia.

Stavanie mája
Komisia kultúry pri miestnom zastupite¾stve a Miestny úrad Vás
pozýva na tradièné Stavanie mája v stredu 30. apríla 2008 o 18.
hodine na Námestí rodiny. Èaká na Vás kultúrny program i bohaté
obèerstvenie, preto veríme, e privediete so sebou i svoje rodiny
a priate¾ov.

Dvory, záhrady, pozemky, areály tátu, fyzických a právnických osôb, vidite¾né
z verejných priestranstiev sú povinní ich vlastníci alebo nájomcovia udriava
v takom stave, aby neboli zarastené burinou, prané a nevzh¾adné.
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Uznesenia miestneho zastupite¾stva zo dòa 25. a 28. marca 2008
U z n e s e n i e è. 176/2008
zo dòa 25.3.2008
Miestne zastupite¾stvo vníma
opätovnú neprítomnos zástupcu
FO TJ bez ospravedlnenie ako aj
nedoruèenie správy o èinnosti
FO TJ, ako naruenie dobrých
vzahov medzi MÈ B - ZB a FO
TJ, dôrazne
1. v y z ý v a FO TJ na doruèenie
správy o èinnosti FO TJ za rok
2007 do 15.4.2008
2.  i a d a starostu o pozastavenie vyplácania dotácií FO TJ v
roku 2008 a do doruèenia poadovanej správy.
U z n e s e n i e è. 177/2008
zo dòa 25.3.2008
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e informatívnu správu predsedu DHZ v
Bratislave - Záhorskej Bystrici za
rok 2007
2. v y s l o v u j e poïakovanie
èlenom DHZ za dobrovo¾nú èinnos zameranú pre obèanov Záhorskej Bystrice.
U z n e s e n i e è. 178/2008
zo dòa 25.3.2008
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e informatívne
správy
zástupcov
investorov výstavby obytných súborov v lokalitách Kulhaò a Centrum v MÈ B - ZB, prednesených
zástupcami firiem MONO a DOM
SYSTÉM
2.  i a d a
a) investorov priebene zabezpeèova èistotu na komunikáciách
pouívaných pri danej výstavbe
b) starostu, aby preveril pôvodcu
zásypu Vápenického potoka
zeminou z realizovanej výstavby
v Záhorskej Bystrici.
U z n e s e n i e è. 179/2008
zo dòa 25.3.2008
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u
je
a) doplnky a zmeny Organizaèného poriadku Miestneho úradu
Mestskej èasti Bratislava - Záhorská Bystrica
b) úplné znenie Organizaèného
poriadku Miestneho úradu MÈ B
- ZB s platnosou od 1.4.2008.
U z n e s e n i e è. 180/2008
zo dòa 23.3.2008
Miestne zastupite¾stvo s ch v a¾ u j e Veobecne záväzné nariadenie MÈ B - ZB è. 3/2008 o dodriavaní èistoty a poriadku na
území MÈ B - ZB s úèinnosou od
15.4.2008.

U z n e s e n i e è. 181/2008
zo dòa 23.3.2008
Miestne zastupite¾stvo b e r i e
n a v e d o m i e informáciu
o prevádzke Zberného dvora
v MÈ B - ZB.
U z n e s e n i e è. 182/2008
zo dòa 25.3.2008
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e návrh kultúrnych podujatí
poriadaných MÈ B - ZB v roku
2008 a koordinaèný plán kultúrnych akcií v MÈ B - ZB.
U z n e s e n i e è. 183/2008
zo dòa 25.3.2008
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e informatívnu správu o plnení zmluvy o
spolupráci s obcou Marianka
prednesenú právnym zástupcom
MÈ B - ZB JUDr. Miíkom
2.  i a d a starostu a právnika
MÈ B - ZB, aby pokraèovali v rokovaniach smerujúcich k spl-neniu povinností obce Marianka,
vyplývajúcich zo zmluvy o spolupráci. Termín: do 30.6.2008
U z n e s e n i e è. 184/2008
zo dòa 25.3.2008
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e informáciu o situácii vo veci sprá-vy
objektu ZS v MÈ B - ZB
a zmluve o vysporiadaní medzi
jednotlivými stranami
2.  i a d a starostu, aby
a) preveril monos zvolania
vlastníkov bytov v objekte zdravotného strediska do 15.4.2008
b) zabezpeèil vypracovanie znaleckého posudku na preinvestované náklady nefinanèného plnenia pod¾a zmluvy
U z n e s e n i e è. 185/2008
zo dòa 25.3.2008
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e
iados Ing. Jána Viléma o zníenie ceny za odpredaj obecného
pozemku
2. r u  í uznesenie MZ è.
170/2008 zo dòa 26.2.2008 z dôvodu preukázania nových skutoèností zaaujúcich odpredávaný pozemok
3. s ch v a ¾ u j e odpredaj pozemkov vo vlastníctve hl.m.SR
Bratislavy v správe MÈ B - ZB
parc.è. 526, záhrada o výmere
324 m2 a parc.è. 527/1, záhrada
o výmere 371 m2 v k.ú. Záhorská
Bystrica za cenu 3500 Sk/m2 do
vlastníctva Ing. Jána Viléma.

U z n e s e n i e è. 186/2008
zo dòa 25.3.2008
Miestne zastupite¾stvo n e s ú h l a s í s odpustením príspevkov na technickú infratruktúru
pre iadate¾ov Ing. Michala
Gramblièku a Miroslavu Gramblièkovú.
U z n e s e n i e è. 187/2008
zo dòa 25.3.2008
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾uje
a) starostovi odmenu vo výke
40% základného platu za 4.
tvrrok 2007
b) kritériá na priznanie odmeny
starostovi za 2. tvrrok 2008
s pripomienkami.
U z n e s e n i e è. 188/2008
zo dòa 25.3.2008
Miestne zastupite¾stvo b e r i e
n a v e d o m i e informáciu
právnika MÈ B - ZB o ukonèení
kauzy Holiová verzus MÈ B - ZB
na Okresnom súde Bratislava IV.
U z n e s e n i e è. 189/2008
zo dòa 25.3.2008
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e starostovi mesaèný plat vo
výke 55600 Sk od 1.1.2008.
U z n e s e n i e è. 190/2008
zo dòa 25.3.2008
Miestne zastupite¾stvo b e r i e
n a v e d o m i e informáciu
predsedníèky komisie výstavby

a dopravy o rokovaní komisie
v marci 2008.
U z n e s e n i e è. 191/2008
zo dòa 28.3.2008
Miestne zastupite¾stvo súhlasí
s uzatvorením zmluvy na prenájom nebytových priestorov
nachádzajúcich sa v budove
patriacej Mestskej èasti Bratislava - Záhorská Bystrica na ul. Èsl.
tankistov 134 v Bratislave - Záhorskej Bystrici, kancelária è. 16
na 2. nadzemnom podlaí so
spoloènosou HM real s.r.o. vo
výmere 15 m2 na dobu neurèitú
za cenu 3000 Sk/m2 za rok s roènou valorizáciou o infláciu.
U z n e s e n i e è. 192/2008
zo dòa 28.3.2008
Miestne zastupite¾stvo súhlasí
s uzatvorením dodatku k zmluve
o prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove
patriacej Mestskej èasti Bratislava - Záhorská Bystrica na ulici
Èsl. tankistov 134 v Bratislave Záhorskej Bystrici, kancelária è.
14 - malá zasadaèka na 2. nadzemnom podlaí so spoloènosou KOVOHUTY SK spol.
s r.o. vo výmere 17 m2 na dobu
neurèitú za cenu 3000 Sk/m2 za
rok s roènou valorizáciou o infláciu.

Zberný dvor v prevádzke
u od mája
Dòom 5. mája zaèína svoju èinnos Zberný dvor, ktorý bude prevádzkova firma EKO - Centrum na ulici Èeskoslovenských tankistov
(na dolnom konci pri DP Devín). Zberný dvor umoní fyzickým
osobám s trvalým alebo prechodným pobytom v mestskej èasti
Záhorská Bystrica naklada s odpadmi v zmysle platnej legislatívy.
Obyvatelia budú môc na zberný dvor priviez bezodplatne nasledujúci druh odpadu:
- Drobný stavebný odpad zo stavieb, ktoré nevyadujú stavebné
povolenie ani ohlásenie v mnostve 300 kg za rok na jednu
domácnos
- Ve¾korozmerný odpad, rozobratý, drevený nábytok
v mnostve 1m3 na jednu domácnos
- Pneumatiky, len z osobných automobilov
- Sklo z okenných výplní a f¾aí
- Elektroodpad - chladnièky, práèky, televízory, rádiá, poèítaèe atï.
Ïalej sa budú formou výkupu prebera akumulátorové batérie,
kovový odpad, farebné kovy a papier.
Pri dovoze uvedeného odpadu bude obèan povinný sa preukáza
identifikaèným preukazom na zápis o uskladnení odpadu. Tento
preukaz bude vydáva na základe predloenia preukazu totonosti
Referát ivotného prostredia na Miestnom úrade. Kadá domácnos môe obdra len jeden preukaz.
Zberný dvor bude otvorený v pondelok a piatok od 8.00 do 15.00
hodiny a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodiny.
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rôzne

V januárovom èísle sme uverejnili projekty /otvorenie kultúrneho centra, vybudovanie
outdoorového skateparku/, ktoré sme chceli predloi na mestskom zastupite¾stve. Postup, akým sa môe voliè, obèan Stupavy a predovetkým èlovek zúèastni a nieèo dosiahnu, je èasto nad logické chápanie. Otvorená diskusia je skôr neprípustná a názor,
mylienka a podnet obèana je niekde na okraji rokovania. A preèo aj? Výstine a vhodne môeme len citova jedného poslanca a s gestom búenia do pàs jedných dychom
doda: "Veï sme tu my!"
Záujem ete v januári prejavila komisia kolstva, mládee a portu na èele s pánom
poslancom Ondruom. Domnievali sme sa, e je to správna cesta, ktorou sa dostaneme k astnému koncu. Bol to prvý oficiálny kontakt OZ Pour Art s mestom Stupava
prostredníctvom prezentácie pred èlenmi komisie. Ale ani iniciatíva z ich strany nebola
nato¾ko presvedèivá, aby sa veci posunuli ïalej. Pod¾a uznesenia, ktoré prijala komisia,
sa mal projekt otvorenia kultúrneho centra prednies na marcovom zastupite¾stve.
Z nevysvetlite¾ných dôvodov sa tak nestalo. Nieko¾konásobná snaha skontaktova sa
s pánom Ondruom, aby vysvetlil situáciu, bola neúspená.
Na januárovom stretnutí komisie kolstva, mládee a portu vystúpil taktie pán
Slezák, ktorý predostrel momentálnu situáciu kaviarne Delta /miesto kde chceme vytvori kultúrne centrum/. Z jeho slov vyplynulo, e projekt ktorý predkladáme my, sa
zhoduje s koncepciou vyuitia tohto priestoru v budúcnosti, aspoò èo sa týka jeho
osobného názoru. Koneèné rozhodnutie avak prináleí poslancom mestského zastupite¾stva. Podporu a partnerstvo pána Slezáka si ceníme. Projekt na rekontrukciu kaviarne Delta zadaný mestom Stupava za úèelom umiestnenia kninice do týchto priestorov,
bol vypracovaný a ohodnotený na 11 mil. Sk bez DPH. V dnenej dobe vieme, e budova spåòa statický posudok, ale aj napriek tomu nie je moné do týchto priestorov
v koneènom dôsledku kninicu umiestni. Hovoríme o viacero h¾adísk, za najdôleitejie aspekty povaujeme, rozlohu kaviarne 306m2, ktorá nespåòa tandard kninice, ktorá má by v minimálnej rozlohe 400m2 a ïalej nie je vybudovaná dostupnos pre hendikepovaných ¾udí. Ná zámer hovorí o vyuití priestoru na èinnos v prospech kultúrneho centra.
Prítomní èlenovia komisie vyjadrili potrebu obidvoch projektov. Poslanec mestského
zastupite¾stva v danej komisii so svojím proti pripomienkovaním alebo skôr proti narákou na projekt vybudovanie skateparku poznamenal, a to citujeme: "Vyprosím si, aby
ste pouívali také americké sraèky ako skatepark!" Take od dneného dòa si aj my vyprosíme, aby dotyèný pán poslanec na zábavách rôzneho typu hral pod znaèkou "DJ"
(dí dej). Vhodnejie by bolo napríklad hráè platní, platniar..
Musíme len poznamena, e neformálne o dané projekty prejavili záujem rôzne spoloènosti, ktoré by boli ochotné pomôc pri financovaní. ia¾ táto vec sa nedá uskutoèni
bez patrièného súhlasu, povolenia a podpory mesta Stupava. Veríme, e celá situácia
sa nedostane do màtveho bodu zo strany mestského úradu, kedy budeme s ¾útosou
len kontatova, e neschopnos kompetentných sa stáva skôr pravidlom ako ojedinelým stavom. S pozdravom
OZ Pour Art, info@pourArt.sk
Kontaktné údaje
OZ Pour Art, Hlavná 68, 900 31 Stupava, www.pourart.sk, info@pourart.sk

PROJEKT: Kultúrne centrum

Obèianske zdruenie Pour Art predkladá mestu projekt na rekontrukciu bývalej
kaviarne Delta v priestoroch Kultúrno-informaèného centra v Stupave na nový priestor
vhodný na prezentáciu irokého spektra umenia. Napriek tomu, e na území Stupavy
ije pomerne ve¾a talentovaných ¾udí, kultúrno-spoloèenský ivot mesta sa vôbec
nerozvíja, skôr upadá. Zdruenie vidí problém v nedostatoènom priestore na realizáciu
projektov, aktivít a plánov mladých alternatívnych umelcov. V súèasnosti teda meninové ánre nedostávajú priestor na prezentáciu svojej práce. Zdruenie vidí rieenie
daného problému v otvorení kultúrneho centra, ktoré by bolo platformou na prezentáciu pre vetky druhy umenia. V priestoroch kultúrneho centra by prebiehali divadelné
predstavenia profesionálnych, poloprofesionálnych a tudentských súborov, premietanie filmov, koncerty rôznych týlov hudby, výstavy, festivaly, debaty. Kultúrne
centrum by podporovalo a zastreovalo umelecké spolky, hudobné súbory, zaloenie
neprofesionálneho divadla, kapiel atï. Centrum by organizovalo aj rôzne kolenia, ktoré
by rozvíjali schopnosti a rozirovali spektrum znalostí umelcov a irokej verejnosti.
Tento priestor by bol ïalej ponúknutý Základnej umeleckej kole v Stupave na prezentáciu iakov. Mesto Stupava má ancu získa kultúrny priestor, ktorý v dnenej dobe
chýba.

od portu k inej, èasto neelanej, zábave, akou je vandalizmus, bitkárstvo èi drogy.
Skatepark uvítajú aj ostatní obèania, ktorí skaterov povaujú za ruivý element v centre
náho mesta, kde tí môu pokodzova verejný majetok alebo ohrozova chodcov.
Ïalím nemenej dôleitým cie¾om je rozvoj náho mesta. Stupava je moderným
mestom, teda by mala jednoznaène podporova svoju mláde a rozvoj nových portových odvetví. Skatepark priláka mnohých mladých ¾udí. Okrem slávnostného otvorenia tu budú prebieha pravidelné súae atraktívne pre irokú verejnos. Tento pozitívny
efekt môeme pozorova vo viacerých slovenských, ale aj èeských mestách, kde boli
obdobné parky u vybudované.
info@pourart.sk
Dobrý deò, prihovárame sa k vám milí spoluobèania. Vetci dobre vidíme, e nae
mesto sa mení, dostáva nový vzh¾ad a snaíme sa posunú Stupavu na vyiu úroveò.
Vybudovali sme si nové námestie, uskutoènila sa ve¾ká rekontrukcia kultúrneho domu
a momentálne prebieha obnova Hlavnej ulice. Sú to asi tie najvidite¾nejie skutoènosti,
ktoré si vie uvedomi kadý, ale okrem toho sú tu aj ïalie veci, o ktorých sa buï len
hovorí alebo sa hovori ani nechce. Vetko sa deje na úkor nieèoho, èo si pri dnenom
spôsobe ivota nemusíme vimnú. Nechceme a nebudeme zachádza do detailov, na
to bude ete ve¾mi ve¾a èasu. Ale jedno je isté, strácame hodnoty. Tie hodnoty, ktoré sa
snaili vytvára nai predkovia. Takí istí Stupavèania, akými sme aj my teraz. Je naozaj
smutné, e strácame nieèo, èo si treba vái a uchova, nie len pre nás samých ale aj
pre ïalie generácie. Avak namiesto toho sa správame nanajvý barbarsky a nièíme
vetko èo sa znièi dá. V tomto prípade nehovoríme o vandaloch, ktorí pokodzujú verejný majetok, ale naopak. Dovolíme si tvrdi, e táto deformujúca sila prichádza práve
od tých kompetentných. ¼udia na verejných postoch, do rúk ktorých sme vloili svoju
dôveru, by naopak mali zamedzi akémuko¾vek neuváenému postupu. Poèúvanie
spomienok pamätníkov o starej Stupave vyvoláva v nás pocit nostalgie a zároveò obavy
o ïalom smerovaní náho mesta. Asi sa niekde stala chyba. eláme si vráti èas
a prei to tak ako oni. Teraz nemáme na mysli len vyie spomenuté skutoènosti
a rekontrukcie, ale celkový kultúrno-spoloèenský ivot v meste. Zábavy rôzneho typu,
obèianska zainteresovanos, vzah mesta k obèanom. Ale tieto èasy sú u len minulosou. Èo ale urobíme aby to tak nebolo? Mono by stálo za uváenie vytvori novú
kultúrnu komisiu v rámci mestského úradu. Tá by riadila celkový kultúrno-spoloèenský
ivot v meste, zhodnocovala a chránila historické pamiatky mesta, iniciovala
spoluprácu s obèanmi, zdrueniami a spolkami na území mesta. Vyzývame preto
vetkých ¾udí, ktorým nie je nae mesto ¾ahostajné, aby sa prihlásili k hodnotám tohto
mesta prostredníctvom podpisového hárku.
Podpisový hárok je zavesený na naej internetovej stránke v kolónke dokumenty.
Môete ho odosla na nau adresu Obèianske zdruenie Pour Art, Hlavná 68, 900 31
Stupava alebo prostredníctvom emailu na adresu info@pourart.sk. Ïakujeme za prejavenú podporu.
Zároveò verejne apelujem na mesto Stupava, aby sa k tomuto problému postavilo zodpovedne a prijalo patrièné opatrenia na rieenie aktuálneho stavu.
S nádejou Obèianske zdruenie Pour Art

VIDÍM A ZA HORIZONT
Na fotografii je hora Klosterwappen leiaca v Rakúsku, v najvýchodnejej èasti pohoria Schneeberg, 70 km juhozápadne od Viedne. Je
to najvyia hora Dolného Rakúska a zároveò najvýchodnejia Alpská
dvojtisícovka (2076 m). A to dole pod òou je mesto Stupava, od
ktorého ju delí "iba" 110 km. Väèina Stupavèanov u Alpy videla, ale
málokto vie e za pekného poèasia vidie 50 km vzdialenú Viedeò! Ak
vás nepresvedèia fotky: http://www.flickr.com/photos/14974675@N07/
odporúèam výh¾ad z rímskej stanice alebo z ulice Lesnej, odkia¾ môete najlepie pozorova nielen zasneené vrcholky Álp, ale aj nádherné západy slnka.

PROJEKT: Skatepark Stupava

Obèianske zdruenie Pour Art predkladá mestu projekt na výstavbu outdoorového
skateparku v blízkosti areálu Z. Miesto momentálne slúi ako nie ve¾mi vyuívané
cvièisko psov. Projekt je urèený hlavne mladým ¾udom vo veku od 13 do 20 rokov, ktorí
sa zaujímajú o porty ako skateboarding, bikeing alebo in-lineing na akejko¾vek úrovni.
Skatepark chce poskytnú priestor pokroèilým aj zaèiatoèníkom na vzájomnú výmenu
informácií a vlastných skúseností. Èlenmi organizaèného tímu sú Katarína Slezáková a
Ján Kotleba. V Stupave existuje u pomerne ve¾ká skupina prevane mladých ¾udí, ktorá
sa nemá kde stretáva a rozvíja svoje schopnosti, èo mnohých môe odradi a odvies

Autor: Dominik Katona (1988), tudent Pedagogickej fakulta UK Francúzsky jazyk a kultúra.
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rôzne

Otvorený list - výzva obèanom
Kanalizácia - zrovnoprávnenie obèanov

Váení spoluobèania,
problematika kanalizácie v meste Stupava je mnohým z Vás iste
dôverne známa. V súèasnej dobe 30 % obyvate¾ov mesta Stupava,
nemá monos vyuíva jej výhody. Znevýhodnené postavenie je vo
zvýených nákladoch na odvoz splakových vôd, èo predstavuje
zvýený náklad oproti odkanalizovaným obèanom o cca 60 Sk za
1m3 splakových vôd. Konkrétne moja rodina roène vyvezie cca 44
m3 splakových vôd, za èo som v roku 2007 zaplatil 3.500,- Sk.
Naproti tomu to isté mnostvo odkanalizovaných splakových vôd
stojí obèana cca 946,- Sk. Z uvedeného mnostva splakových vôd je
zrejmé moje znevýhodnenie v èiastke 2.554,- Sk za rok. Podobnú
úvahu si môete urobi na podmienky Vaej rodiny.
Z iniciatívy èasti poslancov, bolo na deò 10.3.2006 zvolané mimoriadne zasadnutie mestského zastupite¾stva (ïalej len MsZ). Na rokovaní MsZ bolo poukázané na ve¾ké rozdiely v poplatkoch za stoèné
v odkanalizovaných èastiach mesta, v porovnaní s odvozom
splakových vôd v neodkanalizovaných èastiach.
Po diskusii poslanci väèinou hlasov schválili budovanie kanalizácie
zo zdrojov mesta. Primátor mesta závery z mimoriadneho zasadnutia
MsZ nepodpísal, èím vyuil svoje právo v zmysle zákona o obecnom
zriadení (pozastavil výkon uznesenia). Vyjadril sa vak, e lepie je
obèanom prispie na vývoz fekálií, ako zakopáva finanèné prostriedky mesta do zeme (viac informácií mono nájs v zápisnici - Internet
alebo MÚ).
Na riadne rokovanie MsZ dòa 13.12.2007, bol èasou poslancov opätovne predloený návrh na finanèné krytie budovania niektorých èasti
kanalizácie v roku 2008 z vlastných zdrojov. O uvedenom návrhu
poslanci nehlasovali (aktivita sa sústreïuje na získanie nenávratných
zdrojov z Európskej únie). Na rokovaní MsZ, som poiadal o slovo:
l pripomenul som rokovanie MsZ dòa 10.3.2006 s jeho struèným
obsahom (stanovisko primátora)
l aktuálnu potrebu zrovnoprávnenia obèanov tak, aby za m3 splakových vôd neodkanalizovaní obèania platili rovnakú èiastku, ako
odkanalizovaní - t.j. cca 22 Sk/m3 (èakáme 2 roky na zrovnoprávnenie).
Potrebu zrovnoprávnenia obèanov v poplatkoch som uplatnil tie
písomne (21.1.2008 a 13.3.2008).
Na rokovaní MsZ dòa 31.1.2008, pán poslanec Ondru, poiadal o vypracovanie návrhu na zníenie poplatkov za vývoz úmp formou dotácie mesta pre tých obèanov, ktorým sa umpy vyváajú, za úèelom
zistenia vplyvu zvýenia dotácie na rozpoèet mesta. Na rokovaniach
MsZ dòa 28.2.2008 a 27.3.2008, problematika nebola prerokovaná a
nebol na rokovanie predloený iadny materiál, ktorý by rieil zrovnoprávnenie obèanov v poplatkoch.
O problematike "kanalizácia" by bolo moné uvies ete ve¾a informácií. V tejto chvíli sa domnievam, e bez oh¾adu na to, èi kanalizácia sa
zaène budova tento rok alebo niekedy inokedy, je nevyhnutné zo
strany poslancov mestského zastupite¾stva prija rozhodnutie, ktoré
obèanov v poplatkoch zrovnoprávni.
Týmto Vás, Váení spoluobèania vyzývam, príïte na najbliie rokovanie mestského zastupite¾stva, ktoré je plánované na deò 24.4.2008
o 14:00 hod, aby ste mohli Vami volených poslancov vyzva k tomu,
e na zrovnoprávnenie v poplatkoch èakáme od 10.3.2006.
Pre úplnos uvádzam, e zalem poslancom mesta Stupava list, ktorým ich vyzvem k zaradeniu samostatného bodu rokovania MsZ dòa
24.4.2008 s názvom "Zrovnoprávnenie obèanov Stupava v poplatkoch za splakové vody". Súèasne pripravím aj návrh uznesenia.
Motto: Ak platí rovnaký meter na dane, potom nech platí rovnaký
meter aj na vývoz splakových vôd.
Autor otvoreného listu: Ing. Stanislav Voda, Keltská 18, Stupava
Stupava 07.04.2007

Kadý máme svoj problém

Iste poznáte stav alebo situáciu, kedy sa sústavne vraciate k nieèomu, èo vás trápi, nie je vyrieené a tlaèíte to pred sebou ako balvan.
Kadý máme svoj problém. Mòa momentálne zamestnáva problém
- kam s mestskou kninicou. Obecný dom v Máste, kde je teraz
mestská kninica umiestnená, je v takom dezolátnom stave, e len
tá strecha na òom je dobrá. Steny sú vlhké do výky priemerného
èloveka, za regálmi je opadaná omietka na tehlu, elektrointalácia
"skoro ohrozuje" atï. Niè sme pritom nezanedbali, pretoe kompletná stavebná rekontrukcia budovy predstavuje vysahova kninicu,
niekam ju uloi alebo premiestni a najmä nájs nemalé financie na
rekontrukciu. V Kultúrnom dome je momentálne vo¾ný priestor bývalej kaviarne. Priestor je na poschodí, staticky vyhovuje aj pre úèel
kninice, priestor (aj s celým zázemím) je cca 300 m2. Je to viac ako
máme teraz, ale je to menej ak by sme chceli kninicu na úrovni
doby. To znamená s klubovòou, èitáròou, miestami pre internet no
a pochopite¾ne aj s výahom, aby bola pre vetkých dostupná. Ete
v roku 2005 som navtívil kninicu v Gänserndorfe, pretoe u vtedy
sme uvaovali o rekontrukcii naich priestorov. Moderná kninica je
umiestnená na prízemí polyfunkèného domu, na prvom poschodí je
umelecká kola a nad tým sú ete aj byty. Kninica to bol jeden
ve¾ký otvorený priestor - skoro hala, bez zbytoèných stien, dverí
"kumbálov". Bolo zrejmé, e projektant projektoval kninicu a vedel,
èo kninica potrebuje. Priestor kaviarne je momentálne jediný vo¾ný
priestor a preto som ete minulý rok navrhol, aby sa vyuil na umiestnenie kninice. Odhad nákladov na rekontrukciu, vybavenie
nábytkom a zariadením, spolu s výahom je cca 11 mil korún bez
DPH. Stavba nového objektu o ploche 400 m2, prízemná by stála 1213 mil korún. Priestor by sa mono naiel ved¾a Kultúrneho domu od
Kúpe¾nej ulice. Vetko je to pekné, tieto kalkulácie, keby malo mesto
aj peniaze. Urèite by sa h¾adalo rieenie, ale dnes je prioritou
odkanalizovanie mesta. Z tohto poh¾adu je problém kninice naïalej
mojim najväèím problémom. H¾adám rieenie, mono aj netradièné, ale vetko má svoj postup a vetko potrebuje svoj èas. Vetko
ostatné môem riei a potom, keï sa s podporou mesta spoloène
postaráme o dôstojné priestory pre mestskú kninicu.
Pavel Slezák, riadite¾ MKIC Stupava

Chudobné mesto bohatých obèanov?
Stupava vïaka svojej polohe je stále
ve¾mi lukratívnym miestom. Nai predkovia sa veru vedeli dobre usadi, nali
si miesto, ktoré dnes je pre ich potomkov doslova eldorádom. ancu treba
vyui, a tak sa predávajú pozemky,
pretoe je dopyt a ceny sa plhajú vysoko o preteky a v hanbe nechávajú
ceny za tvorcový meter v prihranièných obciach v Rakúsku i Maïarsku.
To je vetko v poriadku, nech si nainci pomôu. Druhá vec je, e investori,
ktorí dobre vedia preèo pozemky kupujú, vedia zarobi na bytoch i rodinných
domoch pekné peniaze. Lákajú sem
klientov nielen argumentom dobrej polohy, ale aj dobrej pohody. Novousadlíci sem s tým presvedèením asi aj
prichádzajú, myslia si e kúpili dobre pokojné, komfortné mesteèko pri Bratislave splní ich oèakávanie. Nu, ale
pomaly sa opak stáva pravdou. Komunikácie sú zaplnené autami, obchodná
sie u nestaèí a èo najhorie zaèínajú
tlaky na mesto, aby sa staralo - o materské koly, kde nestaèia kapacity pre
umiestnenie detí, na sociálne sluby,
na zdravotnícke sluby, kultúru a podobne. Oprávnené nároky bené i úplne nové stavajú mesto pred novú skutoènos. Jednoducho nemá dostatok
peòazí, na uspokojenie vetkých,
dokonca i akútnych potrieb. Preèo je
tomu tak, v tomto eldoráde, kde sa investuje to¾ko miliónov? Preèo sa nezaviau noví investori k spoluúèasti na
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rieení problémov, ktoré vzniknú v súvislosti s ich investiènými zámermi?
Preèo sa nevyuije ich skrytá ochota
(pri presadzovaní svojich predstáv) na
rokovanie a dohodu o tom, e prispejú
na rozvoj infratruktúry a obèianskej
vybavenosti. To, e prispejú na siete,
komunikácie a rozvody, to robia preto,
e bez toho by nemohli stava. Podpora
mesta pri budovaní, to je o tom, e keï
predajú byty svojim klientom splnia aj
s¾ub, e ich klienti si vybrali dobré bývanie v pokojnom a komfortnom mesteèku. V tom vidím spôsob, ako riei
problémy financovania vetkých tých
oblastí, ktoré v krátkej budúcnosti budú
trpie suchotami v dôsledku masívneho
financovania najväèej investiènej
akcie v dejinách mesta - odkanalizovania celého územia Stupavy. Postup to
nie je nezvyèajný a urèite sa nájde spoloèná reè a "objaví" ochota investorov
podie¾a sa na rozvojových programoch mesta. Musíme vak vedie èo
chceme, ko¾ko to bude stá a kto je
ochotný to zaplati. Za pokus to stojí
a u ve¾a èasu nemáme, pretoe sa
stavia rýchlejie ne si dokáeme uvedomi premrhané ance. Peniaze by
sme mali h¾ada tam, kde sú a nie tam,
kde vieme, e nie sú alebo chýbajú.
Tento názor u odznel aj na mestskom
zastupite¾stve a dúfam, e nezapadne
prachom a nadobudne konkrétnu podobu spolupráce mesta a investorov
v Stupave.
Pavel Slezák

port

KST TATRAN STUPAVA INFORMUJE

KST TATRAN STUPAVA z poverenia regionálnej rady KST M. KARPATY pripravilo zahájenie turistickej sezóny 2008. Stretnutie sa uskutoènilo v prostredí Malých Karpát na Koarisku za Borinkou dòa 22. 3.
2008. Stretnutia sa zúèastnilo asi 110 turistov regiónu Malé Karpaty.
Novú turistickú sezónu otvoril predseda regiónu M. Pavloviè. Poprial
vetkým zúèastneným mnoho kilometrov a príjemné záitky na túrach. Skutoèným záitkom bol folklórny program na tému pálenia Moreny. Rozlúèka so zimou a vítanie jari v predviedli najmenie turistické
ratolesti, ktoré pripravili a viedli pp. Kývalová a Bernátová. Bolo to ve¾mi dojemné a prítomní nestláèali len spú fotoaparátov, ale obèas
museli potlaèi slzu dojatia. Stretnutie sa ukonèilo výmenou skúseností a rozprávaním záitkov pri táboráku.
-ebPripravované akcie KST Stupava na apríl, máj
26. 4. - 27.4.
Splav Malého Dunaja - KST Nová Dedinka
5. 5. - 11.5.
Kruné hory KST T. Stupava
25. 5.
Lozornský okruh - 1. roèník KST Lozorno

Ve¾konoèný stolnotenisový
turnaj 2008
Symbolom jari sú Ve¾konoèné sviatky, na ktoré sa ¾udia patriène pripravujú. Pre nás zanietených pre stolný tenis je to aj obdobie, kedy
sa u nás v Stupave koná Ve¾konoèný turnaj.
Tohtoroèný turnaj sa uskutoènil 22. 3. 2008 v telocvièni Z Stupava.
Sme radi, e sa viac a viac dostávame do podvedomia ¾udí. Hráèi
prili z rakúskeho Rabensburgu a Angernu, Banskej Bystrice,
Ve¾kých Ulian, Plaveckého tvrtka, Bratislavy, Lozorna, no nechýbali
ani domáci Stupavèania. Najviac nás vak teí záujem naich najmladích úèastníkov, ktorí sa na turnaji zúèastnili vo väèom poète
a tento rok. Sú to nai pokraèovatelia a reprezentanti Stupavy,
ktorých ve¾mi potrebujeme.
Turnaja sa zúèastnilo 42 hráèov, ktorí boli rozdelení do troch
vekových kategórií. Najmladej vekovej kategórie do 16 rokov sa
zúèastnilo 14 hráèov, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín. Z kadej
skupiny postúpili prví tyria hráèi do tvrfinále, kde sa hralo u
vyraïovacím spôsobom.
tvrfinále
Michál Nágel (V. U¾any) - Jozef Kahánek, ml. (Stupava)
3:0
Jakub Marek (Lozorno) - Michal Belzár (Stupava)
3:1
Kristián Kovaniè (Lozorno) - Rastislav Stríbrnský (Lozorno) 3 : 1
Patrik Modrocký (V. U¾any) - Samuel Rusnák (Lozorno)
3:0
Semifinále o 3. miesto
Nágel - Marek
Kovaniè - Marek
Modrocký - Kovaniè

3:0
3:0
3:0

o 1. miesto
Modrocký - Nágel

3:2

Kategórie do 50 rokov sa zúèastnilo 23 hráèov, ktorí boli rozdelení do
tyroch skupín. Z kadej skupiny postúpili prví dvaja do tvrfinále.
tvrfinále
Vladimír Ulehla (PST Stupava) - Peter ándor (Bratislava) 3 : 1
Dietmar Andre (Angern) - Richard Èerný (Bratislava)
3:0
Jaromír ultys (PST Stupava) - Miroslav Hao (Bratislava) 3 : 1
Roman Grozurek (Rabensburg) - Viliam Vacula (Bratislava) 3 : 0
Semifinále o 3. miesto
Andre - V. Ulehla
Grozurek - V. Ulehla
ultys - Grozurek

3:0
3:0
3:2

o 1 . miesto
Andre - ultys

3:2

V kategórii nad 50 rokov hralo 5 úèastníkov, ktorí si zahrali kadý
s kadým v jednej skupine, èo urèilo poradie.
1. miesto - Jozef Ulehla (PST Stupava)
2. miesto - Viliam Kovaniè (Lozorno)
3. miesto - Jozef Keleèín (Lozorno)
4. miesto - Pavol Vrablic (PST Stupava)
5. miesto - Rudolf Neradoviè (PST Stupava)
Na záver ïakujem tým, ktorí nám pomohli zorganizova tento turnaj,
riadite¾ovi Z v Stupave Mgr. L. Csillaghymu, uèite¾ovi Mgr. P. Oremusovi, ale aj mestu Stupava, ktoré nám prispelo finanènou èiastkou. Poïakovanie patrí tie p. R. Neradovièovi za zabezpeèenie
bufetu poèas turnaja a Kataríne Kahánkovej za organizáciu turnaja.
Priatelia stolného tenisu Stupava sa u teia na ïalí roèník.

<< Foto
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PST Stupava
Jozef Kahánek

rôzne

Celomestská spomienka

Spoloèenská kronika

Stupava - V piatok 4. apríla sa konala celomestská pietna spomienka
pri príleitosti 63. výroèia oslobodenia Stupavy vojskami Sovietskej
armády. Na podujatí sa zúèastnilo cca tridsa obèanov mesta. Príhovor pri pamätníku obetiam II. svetovej vojny predniesol riadite¾ MKIC
Pavel Slezák. Po poloení kvetov spomienka pokraèovala na Obore.
Tu sa prítomným prihovoril predseda ZO SZPB Ing. Ján Holiè. Na záver vetkým prítomným poïakoval za úèas úradujúci zástupca
primátora Ing. ¼ubomír iak.

Zosobáili sa :
Miroslav Marták - Gabriela Masárová
Narodili sa:
Jakub Bugala
Viktor Sabaj
Vanessa Sofia Bielovièová
Veronika Turoòová
Nina Dobrovodská
Karla Èipková
Marián Mathias Buchta

Max Maro
Jessica Kutaová
Sofia Biháryová
Terézia Bratková

Opustili nás:
Anna Júvová /1957/
O¾ga Malovcová /1935/
Valéria Weintuková /1922/
Emil Slezák /1929/

Krátko z histórie

Od roku 1944 obec opä zaèala pociova blízkos vojny. Najmä po
bombardovaní bratislavskej Apolky v júni 1944 sa na obecnom výbore stále èastejie prerokovávali otázky civilnej ochrany a obrany
obyvate¾stva pred dôsledkami vojny. Boli urèené protiletecké kryty,
ktorými sa stali pivnice na vtedajej Nemeckej (dnes Slovenskej) ulici.
Zriadilo sa odpratávacie drustvo na èele s vicestarostom tefanom
Kubovièom s ïalími piatimi èlenmi, ktoré malo by neustále k dispozícii pre prípad bombardovania. Na konci roka 1944 sa vojna pripomínala u aj trvalou prítomnosou nemeckých vojakov v obci, ktorí na
okolí kopali zákopy, budovali enijné zátarasy a ïalie vojenské zariadenia. Oblas Stupavy sa mala sta zápolím nemeckej obrany pevnosti Bratislava (Festung Pressburg), ktorá mala znemoni preniknutie
Sovietskej armády cez Karpaty do oblasti Záhoria a ïalej do Dolného
Rakúska a na Moravu. Pohyby nemeckých a maïarských vojsk cez
obec smerom na západ spolu s mnostvom civilných uteèencov skôr
ako na monos zastavenia sovietskeho postupu vyvolávali dojem
neodvratnej poráky nacistického Nemecka. Ako kadá nacistická
"pevnos" v druhej svetovej vojne, tak aj Festung Pressburg bola len
fikciou. Náporu útoèiacich vojsk druhého ukrajinského frontu pod
velením marála Malinovského nemala ancu odola. Prvé hliadky
sovietskych vojsk sa na druhej strane Karpát objavovali u od 1.
apríla 1945. Do Záhorskej Bystrice dorazili sovietske oddiely od Marianky a od eleznej Studienky a obec u 4. apríla 1945 oslobodili.
V Stupave mali nemecké vojská viaceré postavenia na okolitých výinách, na ibeniènom vàku i v priestoroch rímskej stanice. Zúrivé boje sa rozhoreli najmä v noci zo 4. na 5. apríl 1945. Sovietske jednotky
do obce vnikli od Borinky a v ranných hodinách 5. apríla 1945 obsadili okraje obce. Najaie boje sa odohrali na Novej ulici. Po nieko¾kohodinovom boji sa dali nemecké vojská na ústup a o 14. hodine
definitívne ustali bojové operácie v Stupave. V bojoch o Stupavu
padlo vye 40 sovietskych vojakov, ktorí boli prevezení na vojenský
cintorín na Slavíne. V obci poèas oslobodzovania zahynulo taktie
es civilov - obèanov Stupavy. Skonèenie vojny privítala prevaná
väèina obyvate¾ov Stupavy a Mástu s ú¾avou a s nádejami na nový
a mierový zaèiatok oslobodenej Èeskoslovenskej republiky.

Riadková inzercia
l predám detské chodítko /zelenej farby/ s hracou skrinkou.
Cena dohodou. Tel: 0902
171 382.
l predám automatickú praèku
Eurotech 1000 ot., plnená z predu, v dobrom stave, málo pouívaná. Cena 5.000,-- Sk.
Tel.: 0904 260 969.
l kúpim rodinný dom alebo stavebný pozemok v Záhorskej Bystrici. Tel: 0908 731 599.
l MANDI INVEST, a.s. kúpi v Stupave stavebnú búdu a plechový
sklad. Tel.: 0905 626 656.
l predám plynové gamatky, trhovú váhu, rotovník, ijacie
stroje - skrinkový a Singer, kancelárske stoly skladacie rovné,
pologu¾até, gu¾até. Cena dohodou. Tel.: 0908 477 399.
l predám demióny od 5 l do 50
l. Tel.: 0915 434 162.
l robíte oslavu-párty? Urobím
Vám domáce loke - 1 ks á 7,-Sk. Tel.: 02/65 935 818, alebo

0910 257 902.
l h¾adám 2-izbový byt do prenájmu v Stupave. Tel.: 0902 725 481
l anglický lektor douèí angliètinu, francúztinu a talianèinu
v popoludòajích hodinách.
Tel. 0902 725 481
l predám nábytkovú zostavu
obývacia izba, veiaková stena,
kuchynské stolièky, chladnièku
s mraznièkou, dvere a luster.
Ïalej predám detskú postie¾ku
(matrac, perinka, poduka) a koberec do detskej izby.
Volajte: 02/65934 322, 0907 517
550, 0902 802 764.
l Predám èierne dvojkreslo imitácia koe, rozloitelné na
dvojlôko, takmer nové. Cena
3.500,-- Sk Tel.0905 222 032.
l Predám mobil NOKIA 6233
nový nevybalený. Záruka 2 roky
+ slúchadlá. Pôvodná cena
6.300,--. Nová cena 4.500,-- Sk.
Tel. 0903 361 281.
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